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Inpe registra 182 focos de incêndio em todo o país

ÚLTIMAS NOTÍCIAS
10h38 Internacional

24/06/2011 - 17h28

Meio A mbiente

Luana Lourenço
Repórter da Agência Brasil

Em de fe sa da erra dica ção
da fo m e, Bra sil quer
parcerias pa ra acabar co m
tensõe s e prom o ve r a pa z
10h26 Internacional

Brasília - Os satélites do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe) registram 182 focos de
queimadas em todo o país hoje (24). A maioria está concentrada na Região C entro-Oeste. A estiagem e a
baixa umidade relativa do ar aumentam o risco de incêndios.
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De acordo com o Inpe, o número de focos de queimadas pode ser ainda maior, já que um dos satélites
utilizados na identificação está operando com limitações na cobertura dos estados do Acre, Amazonas,
Amapá, Pará, de Mato Grosso e Rondônia.
Mato Grosso é o estado com maior número de focos registrados hoje, 53. No Tocantins, o Inpe registra 52
focos. Em seguida, aparecem a Bahia, com 29 ocorrências, e Goiás, com 14.
Pelo menos 28 focos de queimadas ocorrem no interior ou no entorno de unidades de conservação. Um
deles está em uma área próxima ao Parque Nacional do Araguaia, no Tocantins, que em 2010 teve mais
de 200 mil hectares destruídos pelo fogo.
No Distrito Federal, o C orpo de Bombeiros registrou hoje 71 focos de incêndio, dos quais 14 estão em
andamento. A vegetação seca do C errado nesta época do ano aumenta o risco de incêndio em áreas de
vegetação nativa da região.
De acordo com o C entro de Previsão de Tempo e Estudos C limáticos (C ptec), a umidade relativa do ar
deve chegar a níveis abaixo de 40% no C entro-Oeste e em partes do Norte e do Sudeste do país.

|

Meio A mbiente

f ocos de incêndio

queimadas

21h02 Saúde

R io Grande do Sul registra
m a is duas m orte s
pro voca da s pe la gripe
suína
20h26 Saúde

Bra sil tem dois casos
suspeitos de infecção pe la
bactéria E.C o li

NOTÍCIAS DO MESMO DIA

21h02Saúde

Edição: Juliana Andrade
Inpe

INSS e nvia ca rta a
se gura dos que podem se
a po sentar e m julho

seca

R io Grande do Sul
registra m ais dua s
m o rtes provocada s pela
gripe suína
20h26Saúde

Compartilhar

Fale com a ouvidoria

Bra sil tem dois casos
suspeitos de infecção
pela bactéria E.C oli
20h25Economia

Alck m in se reúne com
Ma ntega e pede no vo s
fina ncia m ento s pa ra São
P aulo
19h52Nacional

P etro bras nega que site
e rede interna tenham
sido vio lado s por hack ers

